Advokatų ES teisės mokymas Estijoje
Atsakymą pateikusi institucija: Estijos advokatų asociacija (Eesti Advokatuur)
Estijos NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS

1. Profesijos įgijimas
Būtinas aukštasis / universitetinis išsilavinimas

TAIP.

Privalomas teisinis išsilavinimas

TAIP.

Reikalavimai asmeniui, siekiančiam tapti
visateisiu advokatu:



egzaminai / advokatūros arba jos įsteigto komiteto
atliekamas kandidato vertinimas;



advokatų kontoros atliekamas kandidato vertinimas ir
priėmimas į kontorą (advokatai paslaugas gali teikti tik
dirbdami advokatų kontoroje);



pasirengimo advokato veiklai laikotarpio užbaigimas;



registracija į advokatūrą (išlaikius advokato egzaminą
arba jeigu asmuo išlaikė egzaminą ir ne mažiau kaip
3 metus dirbo advokato padėjėju).

Estijoje praktikuojantys advokatai yra visateisiai
advokatai.
Nuo 2013 m. kovo 1 d. Advokatų asociaciją sudaro dvejopi
nariai: praktikuojantys advokatai ir advokato padėjėjai.
Advokato padėjėjai yra Estijos advokatūros nariai, kurie gali
atlikti praktiką vadovaujami praktikuojančio advokato.
Praktikuojantys advokatai gali būti priimti į Advokatų
asociaciją, jeigu jie:


išlaikė praktikuojančio advokato egzaminą;



išlaikė egzaminą ir įgijo teisės srities mokslų daktaro
kvalifikacinį laipsnį (mokslo daktarai);



dirbo praktikuojančiais advokatais ir per 5 metus nuo
tada, kai buvo pašalinti iš Advokatų asociacijos, vėl
įstojo į ją (pagal Advokatų asociacijos įstatymo
36 straipsnio 1 dalies 1 arba 4 punktą advokatas gali
būti pašalintas iš Advokatų asociacijos Advokatų
asociacijai priėmus rezoliuciją, jeigu jis daugiau nei 3
metus iš eilės dėl sveikatos problemų ar kitų priežasčių
nesivertė advokato praktika);



ne mažiau kaip 3 metus dirbo teisėjais, notarais arba
prokurorais, tuomet gali per 5 metus nuo išėjimo iš
darbo dienos vėl stoti į Advokatų asociaciją (ši taisyklė
taip pat taikoma Aukščiausiojo Teismo teisėjams, ESTT
teisėjams, ES Bendrojo Teismo teisėjams, teisingumo
kancleriui (Oiguskanstler) (Estijos teisingumo kancleris
veikia kaip bendroji peticijų įstaiga ir konstitucingumo
sergėtojas). Tarptautiniu mastu tokia mišri kompetencija
būdinga tik Estijos teisingumo kancleriui.

Advokato padėjėjų priėmimas į advokatūrą
Jie privalo pateikti prašymą (paso kopiją, nuotraukas,
asmens duomenų formą, kvalifikacinį teisės laipsnį įrodančio
dokumento kopiją, dalykų, kurių mokėsi universitete, sąrašą,
specialisto rekomendaciją ir visus kitus universiteto išduotus
diplomus).
Bendrieji priėmimo į Advokatų asociaciją reikalavimai:

Alternatyvūs būdai tapti advokatu



visiškas teisinis veiksnumas;



gyvenamoji vieta Estijoje arba Estijos ar kitos ES
valstybės narės pilietybė;



teisinio išsilavinimo reikalavimai (Teismų įstatymo
47 straipsnio
1 dalies
1 punktas).
Reikalavimai
teisėjams:
1. Estijos pilietis gali būti paskirtas teisėju, jeigu jis
1) teisės srityje įgijo bent jau oficialiai patvirtintą
magistro kvalifikacinį laipsnį, atitinkamą kvalifikaciją,
kaip nustatyta Estijos švietimo įstatymo 28 straipsnio
22 punkte, arba atitinkamą kvalifikaciją užsienyje;



kitoje ES valstybėje narėje įgyta kvalifikacija, kuri
pripažįstama pagal Advokatų asociacijos įstatymą
(65 straipsnis);



geras estų kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu;



sąžiningumas ir nepriekaištinga reputacija.

TAIP.
Specialistai, kurie ne mažiau kaip 3 metus dirbo teisėjais,
notarais arba prokurorais, per penkerius metus nuo išėjimo iš
darbo gali vėl stoti į Advokatų asociaciją ir tapti advokatais (ši
taisyklė taip pat taikoma Aukščiausiojo Teismo teisėjams,
ESTT teisėjams, ES Bendrojo Teismo teisėjams, teisingumo
kancleriui).

2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas pasirengimo
advokato veiklai laikotarpis?

TAIP

Teisinis pagrindas:
Advokatų asociacijos įstatymas.

Ar šis laikotarpis privalomas?

TAIP

Nustatyta trukmė:
3 metai.
Praktikuojantys advokatai yra visateisiai advokatai. Advokatų
asociacijos narys gali tapti advokatu pateikęs rašytinį
prašymą, jeigu išlaikė advokato egzaminą arba ne mažiau
kaip trejus metus dirbo advokato padėjėju.
Advokato padėjėjai taip pat yra advokatūros nariai. Po šio
3 metų laikotarpio asmuo neprivalo laikyti advokato
egzamino, be to, jis gali toliau dirbti advokato padėjėju
vadovaujamas praktikuojančio advokato.

Už pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio mokymą
atsakingų institucijų rūšys:







Pasirengimo advokato veiklai
mokymo forma






advokatūros – per teisinės praktikos mokyklas.
Siekdama užtikrinti atitiktį teisiniams reikalavimams, susijusiems su
profesine kompetencija, tinkamumu ar kvalifikacija ir mokytojų
kvalifikacija, advokatūra turi bent su vienu universitetu pasirašyti
sutartį. Advokatūra yra atsakinga už kasdienį mokymo pasirengimo
advokato veiklai laikotarpiu organizavimą;
universitetai (valstybiniai arba privatūs). Universitetai mokymo
paslaugas gali teikti pasirašydami sutartį bent su viena advokatūra,
kad pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu užtikrintų praktikos
(stažuotės) atlikimą. Universitetas yra atsakingas už kasdienį
mokymo pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu organizavimą;
universitetai (valstybiniai arba privatūs) kartu su advokatūromis – per
teisinės praktikos mokyklas. Advokatūra, teisinės praktikos mokykla ir
universitetas yra atsakingi už kasdienį mokymo pasirengimo
advokato veiklai laikotarpiu organizavimą.
praktika, kuriai vadovauja privatus praktikuojantis advokatas;
praktika, kuriai vadovauja advokatūra;
mokymai, susiję su neteisinių profesinių įgūdžių ugdymu (pvz.,
bendravimas, kontoros administravimas ir t. t.);
mokymai, susiję su teisinių profesinių įgūdžių ugdymu (pvz., ieškinių
surašymas, darbas su klientais ir t. t.).

Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš
pasirengimo advokato veiklai
laikotarpį:

TAIP

Pasirengimo advokato veiklai
laikotarpiu taikoma parengta
mokymo programa

NE.

Specialūs reikalavimai, susiję
su ES teisės ir kalbų mokymu

NE.

Pasirengimo advokato veiklai
laikotarpis skirstomas į keletą
etapų

NE.

Pasibaigusio pasirengimo
advokato veiklai laikotarpio
vertinimas / egzaminas:

TAIP





diplomo patikrinimas ir (arba) patvirtinimas;
rašytinis prašymas / vertinimas;
stojamieji egzaminai.






mokytojų pranešimai;
egzaminai raštu;
egzaminai žodžiu;
pokalbis.

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir specializuoto mokymo
diferenciacija

Su tęstiniu mokymu susijusios pareigos:

NE.
Estijoje nėra oficialios specializuoto mokymo
sistemos.
TAIP

 su privalomu mokymu susijusios pareigos,
kaip nustatyta įstatyme;
 su privalomu mokymu susijusios pareigos,
kaip nustatyta Advokatų asociacijos vidaus

taisyklėse.
Teisinis pagrindas:
Estijos advokatų asociacijos įstatymas ir vidaus
taisyklės (anglų kalba).
Praktikuojantys advokatai ir advokato padėjėjai
privalo nuolat dalyvauti periodiniuose tęstinio
mokymo kursuose. Kas 5 metus advokatūra
tikrina, ar šių pareigų laikomasi.
Tiksliau tariant, pagal Estijos advokatų
asociacijos įstatymo 34 straipsnį praktikuojantis
advokatas ir advokato padėjėjas, jeigu nuo
paskutinio išlaikyto advokato egzamino praėjo
penkeri metai, turi profesinio tinkamumo
vertinimo komitetui pateikti informaciją, susijusią
su asmens kvalifikacijos kėlimu per vertinimo
laikotarpį.

Su specializuotu mokymu susijusios
pareigos

NE

Su užsienio kalbų mokymusi susijusios
pareigos

NE.

Pareigos, susijusios su ES teisės turiniu
atsižvelgiant į tęstinį mokymą

NE.

Specializuotas
mokymas
neminimas
įstatyme, nei vidaus taisyklėse.

nei

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

NE.
Estijos mokymo sistemoje akreditacijos galimybė nėra
numatyta.

Mokymo paslaugų teikėjų, rengiančių
tęstinio mokymo veiklą, skaičius

Netaikoma.

Mokymo paslaugų teikėjų, rengiančių
akredituotą tęstinio mokymo veiklą, rūšys

Netaikoma.

Veikla ir metodai
Su tęstiniu arba specializuotu mokymu
susijusias pareigas atitinkančios mokymo
veiklos rūšys:



dalyvavimas individualiose
mokymo sesijos;



nuotolinio mokymo sesijų
užbaigimas;



e. mokymosi modulių
užbaigimas;



seminaro stebėjimas internete;



mišriojo mokymosi veiklos
vykdymas;



dalyvavimas mokymo
konferencijose;

Dalyvavimas kitoje
valstybėje narėje
vykdomoje mokymo
veikloje:
taip, su tęstiniu
mokymu susijusios
pareigos gali būti
įvykdytos dalyvaujant
kitoje valstybėje
narėje vykdomoje
mokymo veikloje,
tačiau tai priklauso
nuo kitoje valstybėje



dalyvavimas mokymo veikloje
kaip instruktoriui ar mokytojui;



straipsnių rašymas ir (arba)
publikacijos.

narėje siūlomos
mokymo veiklos
rūšies. Estijoje
vykdomai mokymo
veiklai taikomi
reikalavimai galioja ir
kitoje valstybėje
narėje vykdomai
mokymo veiklai.

5. Mokymo veiklos priežiūra
Vertinimą atlieka profesinio
vertinimo komitetas.

Organizacijos, padedančios vykdyti
tęstinio mokymo veiklos priežiūrą

Advokatū
ra

Priežiūros procesas

Sėkmingam tęstinio mokymo laikotarpio užbaigimui įvertinti
naudojama kreditų sistema.
1 mokymo kreditas atitinka 1 tęstinio mokymo valandą.
1 vertinimo laikotarpio metai atitinka 10 tęstinio mokymo
kreditų.
5 vertinimo laikotarpio metai atitinka 80 tęstinio mokymo
kreditų.
Akreditacijos procesas yra pagrįstas Estijos advokatų
asociacijos tęstinio mokymo pagrindais ir procedūromis.

tinkamumo

